
 

 

 

 
 מיעוט שמחה מראש חודש אב

אדם , ולכן המשנכנס אב ממעטים בשמח (1
שיש לו דין עם גוי או אדם הצריך לעבור 

 .לאחר ט' באבידחהו  –ל"ע ניתוח 
מעטים מר"ח אב במשא ומתן מ ומטעם זה,
, , כגון קניית צרכי חופה וכדומהשל שמחה

בנין שאינו  ולבנות , לצבועלשפץין ואף א
  ,לצורך מקום מגורים אלא ליופי ולהרווחה

ללבוש מר"ח בגד חדש ואף אם כמו כן אין 
מפני  אסור – בשבת התחדש בורוצה ל

 ם לשמחה.ישהדברים הללו גורמ

*** 
 תספורת ושירים מראש חודש אב

מותר מן הדין לספרדים, להסתפר  (2
, עד לשבוע ולהתגלח בימי בין המיצרים

 שחל בו ט' באב.
אך אסור לשמוע שירים בימים הללו, 

ם הרוצה לשורר בפיו שירים, אין ואומנ
לאסור עליו, אך מכל מקום טוב להימנע 

)מלבד שבתות שמותר לכתחילה( מכך 
לא טוב ש, ולכן מפני שמביאו לידי שמחה

ילמדו את הילדים בבתי הספר וגנים שירים 
 .בימים הללו ינותומנג

 
 

 בימי 
 
 
 
אבל דבר שאינו עשוי לאיסור, כגון פמוטות  

של כסף, או תמונה יקרה, מותר לטלטלם 
בשבת, אף על פי שזהירים עליהם מאד 

 שלא לקלקלם

*** 
 סעודות בשבת 3חיוב אכילת 

, סעודות בשבת 3אדם לאכול  חייב (3
כאשר חיוב שיעור האכילה בכל סעודה הוא  

 גרם. 45כלומר,  לפחות כביצה פת,
וצריך להקפיד לאכול כ'זית' פת בשיעור 

גרם  72של 'אכילת פרס', כלומר, שיאכל 
 דקות, כדי להתחייב בברכת 2.4-לחם ב

 
 

 חובות,הרשום בהם שמות הר
 

קליעתה.  ולא להתיר]כדי לעשות צמות[, 
לקלוע בשבת את השערות  אסורוכן 

בהנחת סיכות מיוחדות הגורמות שהשערות 
 יהיו מגולגלות כמו בקבוקים קטנים. 

 לקבץ את השערות המפוזרות  מותראבל 
 
 

גומי או  ולתקנן ביד, או לקשרן בסרט
 בקשת וכדומה

 

 אב אש חודשאכילת בשר מר
בין ) שלא לאכול בשרהספרדים  מנהג (4

מר"ח אב ועד י' של עוף( בין בהמה ושל 
יש  –ובראש חודש אב עצמו  באב )כולל י'(,

 .בר"ח עצמו אף ויש המחמירים בכךמקילים 
לאכול בשר אף אחר ר"ח אב מותר אומנם, 

, ברית מילהסעודת בסעודת מצוה, כגון: 
)אם  וסיום מסכת שבע ברכות, בר מצוה

, כשמסיים מסכתבד"כ רגיל לערוך סעודה 
השאיר בכוונה קטע לסיום ובתנאי שלא 
השאיר לימים אלו, על מנת המסכת אותו 

 .לערוך סיום עם אכילת בשר(
ם המוזמנים לאכול בשר בסעודה לכן רשאי

זו, ובלבד שלא יבואו רק כדי לטעום טעם 
 זה מצוה הבאה בעבירה.שהרי  –בשר 

*** 
 ם אחדויו 27ילדים קטנים מתחת לגיל  (5

 מותרים –( 'מופלא הסמוך לאיש')גיל של 
 ח.באכילת בשר אף אחר ר"

בשר שימורים שבקופסאות וכן בשר  (6
 .מותריםדגים  ך. אדינם כבשרמלוח וקפוא 

 יום ללידתה( 33)תוך חולה שאין בו סכנה, יולדת ( 2
 בבשר. םימותר –ומינקת שתינוקה חלש 

 
 , שיש לו על מה שיסמוך.

 
 
 

 .שהנשים לא תקראנה בשבת נכון להחמיר
 
 
 
 כתבות אלה. 

*** 
 ?להתבשם בשבתהאם מותר 

על גבי  )כבושם( ריח טוב תלת אסור (6
וכדו', משום מוליד ריח, ובגד מטפחת 

]שהמוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה 
 מלאכה חדשה בשבת[. 

יח טוב על הפנים והידים, לזלף ר מותראך 
גם  ומותרשאין דין מוליד ריח בבשר האדם, 

 לזלף ריח טוב על שערות הראש או הזקן.

  *** כין סודה בשבת?האם מותר לה ***

ידי -סודה בשבת על-מי לעשות מותר( 7
סודה "או  "סיפולקוס"הכלי המיוחד לכך 

 " ובלבד שיעשה זאת לצורך שבת.סטרים
 
 

שש לא של עובדין דחול, , ואין בזה שום ח
ולא משום נולד, ולא משום מכה בפטיש. 

 ובלבד שיעשה זאת לצורך השבת
 
 

גרביים ונעליים, שרשום עליהם מספרים או 
אותיות, ובמשך זמן לבישתם וההליכה בהם 

 

 

 

 

 אין דבר גדול כמו המחמאה לקרב ולחבר בין בני הזוג.
יש למצות כל אפשרות להרחיב את הקשר ולהדק  שכך וןומכיו

אצת הקירבה באמצעותן. לכן, מלבד המחמאות שחובתם של 
 –הליך נוסף, והוא בני הזוג להביע זה לזה, אפשר להשתמש ב

 מהי 'מחמאה עצמית'? .'עצמית המחמא'
הזוג יספר על עצמו דברי שבח על  -מפעם לפעם ראוי שבן 

פעולה מוצלחת שעשה, על שבחים שאחרים אמרו עליו, על 
 , ושזכה לכוון לדבריו.רעיון שמצא בספר
 בעדינות ולא סתם כשחצנותאם הדברים יוצגו 

 על אהדת הם ישפיעו את השפעתם החיובית
 הזוג. -בן 

 מגמה זו מוזכרת בשם 'הגאונים' בהסבר  
 האימרה שבגמרא: ''לעולם תהא דעתו של 

 ''תהא דעתו  -אדם מעורבת עם הבריות'' 

  ע"פנוחה עם הבריות, כדי שיקלסוהו כולם א
 הכלהשאינו הגון כל כך, כמו שמקלסים את 

 )שטמ''ק כתובות יז.(. אף על פי שאינה הגונה''
 בנו יונה, בפרושו על פרקי אבות מציע גם ר

דרך חיובית זו בהסבירו את אמרתו של שמאי: ''... והוי מקבל 

''שיראה להם פנים של  -את כל האדם בסבר פנים יפות'' 
וינהג במדת הרצון  ,שמחה, כדי שתהא רוח הבריות נוחה הימנו

 על דרך שיהיו מרוצין ממנו בני אדם ושיהא מקובל עליהם''.
 , חכמים ראו לנכון שאדם יהיה אהוב ומוערך על סביבתוכלומר

ולצורך כך יכול הוא להשתמש במחמאות עצמיות או פעולות 
 שיגרמו להם להתחבר יחדיו ולהתקרב זה אל זה.

 גם האשה צריכה לשמוע שבעלה הוא אדם רציני ומוצלח, דבר
 

  

 ר' ששון מזרחי זצ"ל!מהצדיק סגולות 
באחד הימים " סגולה לשינה טובה ורגועה: (1  

 הגיע אברך אל הצדיק הקדוש ר' ששון מזרחי
הקמים זצ"ל ושל מה יעשה עם ילדיו הקטנים 

 אמר לו ?באמצע השינה מבוהלים ומפוחדים
שיניחו האב או האם את ידיהם על ראש ' הצדיק:

. הם עשו 'הילד, ויאמרו מזמור "יושב בסתר"
 .אות!לנפמאותו היום הצדיק וראו כדברי 

שח אברך חשוב " :סגולה נגד חלומות קשים( 2
שמידי לילה הצדיק ר' ששון מזרחי זצ"ל לפני 

ואינו יודע  ומשונים, טורדים אותו חלומות קשים
 "תוסיף ענה לו הצדיק ואמר:, ?מה לעשות

 

 
בקריאת שמע שעל המיטה את המשפט: מהיום 

"והריני מכוון שעל ידי קריאת שמע יאיר הקב"ה 
בכל העולמות, ועל ידי הארה זו ישמיד את כל 

המזיקים, וכל ניצוצי הקדושה שבמזיקים יעלו 
 ויכנסו בקדושה".

בא יהודי לבית פעם " : צרותהלביטול  סגולה (3
בטענה שבאות עליו צרות, אמר לו  הצדיק

רבינו: "תאמר בכל יום את הפסוק 'מי אל כמוך 
וכו' ג' פעמים, וכאשר תאמר 'ותשליך במצולות 

ים וכו' תכוון שכל הצרות יסולקו מעליך". 
 והוסיף: "פשוט מאד שכל הנ"ל יש לומר רק 

 .לאחר תשובה ומעשים טובים" 
 

"זה בחון והתאמת וכתב על כך היעב"ץ זצ"ל: 
ה זו ומסיב, מאד אפילו בעמי הארץ שנהגו בזה

 ".רוב השמשים של בתי הכנסיות מאריכים ימים
ובילקוט שמעוני מספר על אשה שקצה בחייה ויעץ 

 , ונפטרה.לה ר' יוסי שתפסיק לבוא לבית הכנסת

אדם המקונן על " כתב ה'מועד לכל חי': (4
 זוכה   –חורבן בית המקדש ומייחל לבנייתו 

 לאריכות ימים ושנים".  
 
 
 
 
רח"ו קבלה שהמאריך ראיתי בכתבי יד המה 

ב'ברוך ה' המבורך לעולם ועד' בערבית של 
 מוצאי שבת  

 מושך על עצמו הצלחה ושמירה לכל השבוע".  
 
 
 
השרוי בצער או דאגה מהעתיד יאמר דמוצ"ש  

 פסוקים 
 מפרק קיט' בתהילים הפתחים בשמו".    
 

 
לקרוא את פרשיות השבוע שניים מקרא ואחד 

 ו ושנותיו".מאריכים לו ימי –תרגום 
מבואר  )תענית פ"ד, ה"ב( בתלמוד הירשלמי (5

שאדם המקפיד להקדים ולומר 'שלום' לחבירו 
יזכה לאריכות  –עוד לפני שהם מספיקים לומר לו

 ימים, וזו הסיבה שר' חנינא האריך ימים.
"המאריך בעניית אמן  כתב השל"ה הקדוש:( 6

זוכה  –כשיעור זמן אמירת 'אל מלך נאמן' 
 ".טובות וארוכותלשנים 

 

 

 

 
 זה משמח אותה ונותן לה מקור סיפוק ואושר.

דרך נוספת וחשובה מאד לקירוב וחזיקו הקשר בין בני הזוג הוא ע"י 
 '?מהי 'מחמאה עקיפה'מחמאה עקיפה'. 

כאשר הבעל אומר דברי תורה בעת סעודת נענה על כך בדוגמא: 

''אבא אמר רעיון השבת, טוב תעשה הרעיה, כשתאמר לילדים: 

אך ללא ספק הופעלו על . המילים נאמרות לילדים, חשוב מאד''
 שראו החשובה בנוסף להשפעה החינוכית  רגשותיו של הבעל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הילדים.
דבר עם " :מציע הרב דסלר זצ''ל דרך נוספת למחמאה עקיפה

חברך על חברך עצמו, והוא יהיה מעונין לשמוע, לרוב בני אדם 
 אין דבר מפואר יותר מאשר שמו''.

כלומר, הזכרת שמו של האדם מבטאת חיבה כלפיו, והדבר משפיע 
 עליו ומחזק את הקשר ביניהם.

לאשה יש סיפוק ואושר כשאתה מתעניין בה ומראה לה שבאמת 
 לך לשמוע ואף מעניין אותך לדעת מה עבר עליה.חשוב 

 השתמשו במחמאות 'עקיפות' ו'עצמיות' לחיזוק הקשר ביניכם!
 

הילדים, כיצד האמא מתפעלת מדברי 
 האבא ומייקרת אותם.

''אמא הוסיפה גם האב יאמר לילדים, ש
או  ,ברים שהוא אמר''רעיון נפלא לד

המאכלים שאמא הכינה לכבוד שבת, יש "ש

בהם עונג שבת, ושבטעם מורגש שהיא 
השקיעה הרבה כדי שנקיים את מצות 

 השבת בהידור רב''.
האם העומדת מהצד מתמלאת באושר עצום 

בשומעה את הדברים, מלבד הדוגמא 
 האישית שראו הילדים כמה אמא מוערכת.

 
 
 
 

 יצד מעריכים
 ת אמם.בהערכ

 
 
 הרווח הגדול 


